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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16

– Att ratta lastbilar är det inte alla tjejer som gör

Vecka 11  •  2012  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv
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NY UTGÅVA KOMMER VECKA 42

Manusstopp torsdag 11 oktober

Boka Er annons på 0303-333 739

Nyheter, tips eller ideer? Ring Jonas (0303-333 735) eller Johanna (0303-333 730)

ÄLVÄNGEN. Gunnar 
Larsson har gjort det 
igen!

När lördagens V75-
omgång avgjordes på 
Hagmyren blev det 
miljonregn över Allans i 
Älvängen.

Totalt blev det 5 738 
500 kronor att portio-
nera ut till andelsspe-
larna.

För drygt en månad sedan 
lyckades Gunnar Larsson 
på Allans pricka in sjuan på 
V75. Den gången blev det 1 
320 900 kronor i vinst, vilket 
genererade 15 540 kronor i 
fickan på dem som var med 
på 150-kronorsandelarna.

I helgen var det återigen 
dags för Allans att kvittera 
ut en högvinst. 22 kunder 
som köpt en andel på 500 
kronor kunde jubla när Pine 
Alone satte huvudet först i 
den sjunde och avslutande 
avdelningen. 198 450 kronor 
blev det att betala ut till var 
och en.

– Vi har haft stolpe ut på 
det stora systemet under en 
längre tid och därför var det 
extra skönt att vi fick utdel-
ningen till slut. Vi har många 
trogna kunder som alltid 
köper en andel och jag gläds 
naturligtvis med dem, säger 
Gunnar Larsson.

Vad var det vinnande 
draget på din kupong?

– Jag knåpar alltid ihop 
ett reducerat system. När jag 
skulle göra klart raden på lör-
dagsförmiddagen insåg jag 
att jag hade råd med ytterli-
gare en häst. På tv visades en 
intervju där John Östman 
öste lovord över sin häst 
Youipe, varför jag tog med 
den på kupongen. Det visade 
sig vara helt rätt.

Som om inte det vore nog 
så blev det utdelning även 
på det lilla andelsspelet (150 
kronor). 113 spelare fick var-
dera 12 150 kronor.

När lokaltidningen hälsar 
på i butiken på måndagen 
står tårtan framme och gra-
tulanterna står i kö.

– Det har varit ett tungt 
år på det personliga planet, 
jag har mist både min bror 
och min far. Den senaste 
tidens V75-vinster uppvä-
ger naturligtvis inte sorgen 
som man känner över det, 
men det utgör ändå en liten 
strimma ljus i mörkret, avslu-
tar Gunnar Larsson.

Miljonregn över Allans

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunnar Larsson på Allans i Älvängen gjorde det igen – 
prickade in sju rätt på V75. 5 738 500 kronor blev det att 
fördela på butikens andelsspelare.

ALE. Antalet hushåll 
som får försörjnings-
stöd är färre i år 
jämfört med samma 
tidpunkt 2011. 

– Fler har kommit 
ut i egen försörjning 
samtidigt som färre har 
ansökt, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för 
försörjningsstöd i Ale.

Ungdomar står för en hög 
procent av de som får för-
sörjningsstöd, men de tillhör 
samtidigt den grupp som 

det är högst omsättning på. 
Ofta handlar det om att man 
hamnat i ett tillfälligt glapp. 

– Mycket beror på hur 
andra ersättningar ser ut. 
Hur jag klarar mig på sjuk-
penningen eller arbetslös-
hetskassan har stor betydelse 
för hur många som är i behov 
av försörjningsstöd. Därför 
är det viktigt med samord-
nade insatser, något som 
visar sig i Ale, säger Magnus 
Billborg.

Från januari till septem-

ber i år har i snitt knappt 
240 hushåll i månaden fått 
försörjningsstöd, vilket kan 
jämföras med 246 i fjol. 

– Det slår igenom de 
senaste månaderna, det låg 
lite lägre under den första 
perioden av året.

Sammanlagt omkring 18,5 
miljoner kronor betalades 
förra året ut i försörjnings-
stöd och enligt prognosen 
ser man i år ut att landa på 
runt 17,7 miljoner.

JOHANNA ROOS

Försörjningsstödet minskar i Ale

Angående nedskrä-
pande irländare och 
andra entreprenörer. 

Fastighetsägare som anlitar 
utländska entreprenadfi r-

mor borde ta ansvar för att 
asfalt, slipers, takpannor och 
annat som byts ut hamnar 
på rätt ställe och inte tippas 
i naturen. Meningen är inte 

att kommunens skattemedel 
ska bekosta snåla villaägares 
tippavgifter.

Saneringen av illegala 
avstjälpningsplatser kostar 
markägare och skattebeta-
lare tusentals kronor. Bötfäll 
fastighetsägare som inte kan 
uppvisa kvitto på tippavgift.

Naturvän och
skattebetalare

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Fastighetsägare borde ta ansvar


